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Študijný odbor: 3917 M technické a informatické služby v elektrotechnike  

1. Podnikový transformačný proces, výrobné vstupy, výrobné výstupy, deľba práce, vývoj, 
formy a funkcie peňazí.  

2. Základné ekonomické otázky, typy ekonomík, trh, subjekty trhu, typy trhov, dopyt a krivka 
dopytu, ponuka a krivka ponuky, rovnovážna cena, konkurencia, druhy konkurencie. 

3. Charakteristika podniku, rokovanie v mene podniku, obchodné meno, obchodný register, 
založenie a vznik podniku, zrušenie a zánik podniku, podnikový transformačný proces.  

4. Charakteristika podnikania, subjekty podnikania, členenie podnikov, charakteristika 
živnosti,  druhy živností, živnostenský zákon, neoprávnené podnikanie. 

5. Obchodné spoločnosti – charakteristika, osobné a kapitálové obchodné spoločnosti, 
družstvá, obchodný zákonník.  

6. Subjekty kúpno-predajných vzťahov, právne podmienky vzniku kúpnej zmluvy, obsah 
kúpnej zmluvy. 

7. Platobný styk - hotovostný, bezhotovostný a kombinovaný, doklady platobného styku, 
podstata elektronického platobného styku a jeho produkty. 

8. Charakteristika majetku podniku, zložky dlhodobého majetku, obstarávanie, oceňovanie, 
opotrebenie, odpisovanie majetku, evidencia a vyraďovanie majetku. 

9. Charakteristika nákladov a výdavkov podniku, členenie nákladov, kalkulačný vzorec,  
charakteristika výnosov, výkonov, členenie výnosov, výsledok hospodárenia podniku. 

10. Zásoby a ich členenie, zásobovacie činnosti, normy spotreby materiálu, norma zásob, 
obstarávanie zásob, preprava, príjem, skladovanie a výdaj materiálu, metóda ABC, evidencia 
zásob.  

11. Výroba - charakteristika a ciele, členenie výroby, výrobok, právna ochrana výrobkov, 
výrobný program a plán výroby, výrobná kapacita a jej výpočet.  

12. Pojem a podstata marketingu, nástroje marketingového mixu, prieskum trhu, výrobková 
politika, životný cyklus výrobku, cenová politika, distribučná politika, komunikačná politika.  



13. Podstata a subjekty personálneho manažmentu, analýza práce, získavanie a výber 
zamestnancov, vznik a ukončenie pracovného pomeru, náležitosti pracovnej zmluvy, 
vzdelávanie zamestnancov, pracovné podmienky.  

14. Mzda, základné a doplnkové mzdové formy, mzdové zvýhodnenia, náhrady mzdy, 
výpočet časovej a úkolovej mzdy, výpočet hrubej a čistej mzdy, mzdy k výplate. 

15. Podstata finančného hospodárenia, interné a externé finančné zdroje, osobitné formy 
financovania.  

16. Podstata finančnej analýzy, finančné ukazovatele, postup finančnej analýzy. 

17. Podstata manažmentu, manažérske funkcie, typy organizačných štruktúr, riadiaci aparát 
podniku, kategórie manažérov, vlastnosti manažérov, štýly vedenia.  

18. Charakteristika finančného trhu, funkcie a členenie finančného trhu, peňažný, kapitálový, 
devízový trh, trh drahých kovov, poistný trh, kolektívne investovanie, burzy.  

19. Cenné papiere – charakteristika, podoby, členenie CP, CP peňažného a kapitálového trhu, 
teória portfólia.  

20. Priame dane – charakteristika, daňová sústava SR – priame dane, základné daňové pojmy, 
daň z príjmov FO, daň z príjmov PO, daň z nehnuteľností, daň z motorových vozidiel. 

21. Nepriame dane – charakteristika, daňová sústava SR – nepriame dane, DPH – základné 
daňové pojmy, výpočet dane, mechanizmus fungovania, spotrebné dane. 

22. Banková sústava, Národná banka Slovenska, funkcie, obchodné banky, ich členenie, 
depozitné a úverové bankové produkty, Fond na ochranu vkladov, ročná percentuálna miera 
nákladov.  

23. Poisťovníctvo a jeho význam, subjekty, funkcie a princípy poistenia, klasifikácia poistení, 
životné a neživotné poistenie, sociálne poistenie, zdravotné poistenie, systém dôchodkového 
zabezpečenia v SR.  

24. Podstata a štruktúra národného hospodárstva, hrubý domáci produkt a hrubý národný 
produkt, metódy výpočtu HDP, nezamestnanosť, miera nezamestnanosti, inflácia, druhy 
inflácie. 

25. Právo, právna norma, druhy právnych noriem, základné ustanovenia obchodného,  
občianskeho, pracovného, trestného a rodinného práva, zákon o ochrane spotrebiteľa. 

26. Personálne písomnosti - podstata, význam, úprava, písomnosti v obchodnom styku, ich 
úprava a štylizácia.  
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